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“Els països beneficiaris del perdó del G-8
seran sotmesos a controls”

Paul Wolfowitz comença un viatge d’una setmana per
Àfrica

Les 18 nacions que sortiran beneficiades de la cancel·lació
del deute conjunt de 40.000 milions de dòlars (34.000
milions d’euros) seran sotmeses a exigències de control i
transparència, segons va anunciar ahir el Ministre del Tresor
britànic, Gordon Brown.

Els controls suposaran, de fet, posar els 18 països que
“immediatament”, segons Brown, gaudiran de la
condonació del seu deute (Benín, Bolívia, Burkina Faso,
Etiòpia, Ghana, Guyana, Hondures, Madagascar, Mali,
Mauritània, Moçambic, Nicaragua, Níger, Rwanda, Senegal,
Tanzània, Uganda i Zàmbia) sota un sistema de supervisió
a part del que ja regeix per a ells, ja que formen part del
programa de Països Pobres Altament Endeutats (PPAE) que
el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional van posar
en marxa en 1996.

Tot i que Brown s’ha mostrat eufòric amb la seva gran
victòria del perdó –el programa de cancel·lació arribarà a
55.000 milions de dòlars després que s’apliqui a un grup
de 20 països més en llista d’espera–, els nivells de deute
a l’Àfrica i altres regions pobres continuen sent insostenibles.
És el que Gordon Brown anomena un “deute impagable”.

Uganda, per exemple, va obtenir l’any 2000 una cancel·lació
parcial del deute. Tanmateix, el reembossament del deute
pendent va suposar el 2002 i el 2003 un 209% respecte
de les seves exportacions. El Banc Mundial ha estimat que
en el període 2012-2013 l’esmentada relació se situaria
en el 150%.

Tanmateix, només es tracta de donar de baixa els préstecs
dels organismes multilaterals. El deute total dels països
pobres ascendeix a 523.000 milions de dòlars, cosa que
els exigeix el pagament d’interessos per valor de 100
milions de dòlars al dia. L’Àfrica, d’altra banda, manté un
deute total de prop de 300.000 milions de dòlars.

“Pobresa Zero veu ‘enganyosa’ la condonació
pel G-8 del deute de 18 països”

La campanya Pobresa Zero sense excuses-Alianza Española
contra la Pobreza ha qualificat d’“enganyosa” la proposta
de condonació del deute extern de 18 països anunciada
recentment pel G-8 (països més industrialitzats).

“Si l’objectiu real fos complir els Objectius de Desenvolu-
pament del Mil·leni (ODM) seria imprescindible cancel·lar
immediatament el total del deute dels 62 països més
empobrits”, va assenyalar Pobresa Zero. En conseqüència,
els responsables de la campanya consideren que la condo-
nació resulta “escassa, excessivament condicionada, sense
garantia i clarament insuficient”.

Segons l’organització, la proposta –que va ser impulsada
pels Estats Units, el Regne Unit, Holanda i Canadà– “només
suposaria en el millor dels casos un alleugeriment del 10%
del deute dels països pobres que han arribat al punt de
culminació”.

Els denunciants indiquen que la mesura sanejarà “a curt
termini” alguns comptes públics de països en els quals la
meitat de la població malviu amb menys d’un euro diari:
es tracta d’alleugerir uns deutes que mai no seran pagats,
per contraure’n de nous.

Analitzem alguns dels exemples recollits
per la premsa relatius a aquesta notícia:

1. Quant es va a condonar? A qui? Quin tipus de deute?
Amb quines condicions?

2. Quina valoració fan els articles de les promeses del 
perdó del deute del G8?

L’11 de juny de 2005, els Ministres de Finances del G8, reunits al Regne Unit,
van llançar a so de bombo i platerets la notícia que seria condonat el deute
a 18 dels països del grup dels PPAE, i van dir que aquesta mesura obriria
una via de solució a la pobresa extrema en què es troben.
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Font: Reelaborat a partir de “Deuda: Respuesta de Jubileo Sur a la propuesta sobre Deuda del G8” i “No nos engañemos” (intervenció
de la Dra. Esther Aguilera Morato davant la Comissió de Finançament al Desenvolupament de l’ONU, agost de 2005).

1. La cancel·lació del deute per a 18 països no arriba ni de bon tros als 100% del seu deute. Es
limita al contret amb organismes multilaterals, i ni tan sols a tots, perquè deixa fora organismes
com el Banc  Interamericà o el Banc Asiàtic de Desenvolupament.

2. La cancel·lació de 40.000 milions de dòlars dels Estats Units significa per als països rics uns
costos d’uns 2 milions de dòlars a l’any. Una vergonya en comparació amb el que els governs
del G8 estan disposats a gastar en el seu pressupost militar anual –per a l’any 2004, 400.000
milions de dòlars americans per als Estats Units i uns 191.400 milions de dòlars americans per
a 6 més dels països del G8 combinats (exclosa Rússia) o davant del que dedicaran als subsidis
agrícoles (350.000 milions).

3. La quantitat condonada cobreix només un 10% de la reducció necessària per  arribar als objectius
del mil·leni, de manera que trigarien 100 anys per atènyer uns objectius de desenvolupament
proposats per a 2015.

4. La xifra cancel·lada representa únicament el 2% del total del deute actual total dels PED i, a
més, està subjecta a condicions que suposen repetir polítiques similars a les que els van dur a
endeutar-se.

5. La xifra condonada és una misèria comparat amb el que recapten els governs del G8 i les
institucions financeres internacionals en pagaments de capital i interessos des dels països del
Sud. L’any 2003, més de 23.000 milions de dòlars americans es van recaptar per pagament
d’interessos únicament sobre deutes bilaterals i multilaterals reclamats al Sud.

… Per tant, és possi-
ble com queda
demostrat

Després de la lectura i l’anàlisi de
les notícies i del “Sabies que”,
comenteu amb els companys i
companyes:

1. Quines repercussions creieu que tindrà la
condonació que promet el G8? Per què?

2. De quina manera el deute extern és un dels
obstacles per aconseguir els objectius del
mil·lenni?

3. Per què creieu que els països del Sud
continuen reemborsant el deute?

Per finalitzar, analitzeu el còmic que
reflecteix el valor del deute extern:

1. Com creieu que afectaria a la nostra
economia que l’Estat decidís condonar-la?

2. Què representaria per a ells? I per a cadascun
de nosaltres individualment, què podria
suposar?

Deute= 4,3 % PIB=

= 2x DESPESA MILITAR

ANUAL = 3x AJUDA

OFICIAL ELÈCTRICA =

CONDONACIÓ


